
Protokół sesji  

XL Sesja Rady Miejskiej  

  

Obrady rozpoczęto 20-12-2021 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 15:55 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:  

1. Tomasz Cichoń 

2. Dorota Stanek 

3. Rajmund Muskała 

4. Sebastian Bednarek 

5. Józef Duk 

6. Kamil Głowania 

7. Barbara Matuszek 

8. Kamil Głowania 

9. Andrzej Grabiec 

10. Małgorzata Michalska 

11. Grzegorz Olesz 

12. Teresa Sobota 

13. Monika Szarf 

14. Agata Trusz 

15. Sandra Tiszbierek 

 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:04)  
 

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło podczas otwarcia sesji 13 

radnych, 2 radnych uczestniczyło zdalnie, Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Zastępca 

Burmistrza Katarzyna Tomczyk, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Sekretarz Danuta Ogaza, 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Ewelina Wientzek, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Przygoda. W związku z 

powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowiło 

prawomocne quorum.  

  

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (15:04) 
 

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 

4. Informacja o pracy Burmistrza. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) nadania nazw ulicom w miejscowości Ujazd; 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Miejskiej w 

Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych; 

c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r., 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Uchwalenia budżetu Gminy Ujazd na 2022 rok. 

7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2028. 

8. Interpelacje i zapytania. 



9. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom złożył wniosek o wprowadzenie projektu  uchwały w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego jako 

dodatkowego punktu do przedstawionego porządku obrad. 

W wyniku głosowania wniosek został jednogłośnie przyjęty 

Projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 5 jako podpunkt e). 

 

Przyjęcie porządku obrad (15:07). 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, 

Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Monika Szarf, Dorota 

Stanek, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Paweł Michalski 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym (15:07). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  

w okresie między sesjami tj. od dnia 01 grudnia  r. do 20 grudnia 2021 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (15:08)  

Informację o pracy Burmistrza odczytał Przewodniczący Rady 

 

Wydano zarządzenia w sprawie: 

- ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione 

podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku 

domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starych w roku 2022; 

- ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione 

podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022; 

- zmiany budżetu gminy na 2021 rok, 

- zmiany planów finansowych na 2021 rok, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd 

 

Podpisano umowy z: 

• Krajowa i Zagraniczna Pomoc Drogowa A. Matuszek z Balcarzowic na zimowe 

utrzymanie dróg na terenie Gminy 2021 – 2022 zadanie nr 3, na kwotę 4.147,00 zł; 

• Waldemar Muszkiet z Zimnej Wódki na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy 

Ujazd 2021 – 2022 zadani nr 2, na kwotę 16.804,80 zł; 



• ZUL PINUS Janusz Osadnik z Nogowczyc na zimowe utrzymanie dróg na terenie 

Gminy Ujazd 2021 - 2022 zadanie nr 1, na kwotę 22.464,00 zł; 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Profectus z Niezdrowic na zimowe utrzymanie 

dróg na terenie Gminy Ujazd zadanie nr 6, na kwotę 55.448,40 zł; 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Profectus z Niezdrowic na zimowe utrzymanie 

dróg na terenie Gminy Ujazd zadanie nr 7, na kwotę 145.560,00 zł; 

• P.H.U. Klaudia Sładek z Jaryszowa na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ujazd 

2021 – 2022 zadanie nr 5, na kwotę 30.326,40 zł; 

• P.H.U. Klaudia Sładek z Jaryszowa na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ujazd 

2021 – 2022 zadanie nr 8, na kwotę 63.612,00 zł; 

• GIGA-COM Krzysztof Kruczek Sośnicowice na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 

monitoringu” zakup kamer dla miejscowości Ujazd, Niezdrowice, na kwotę 18.576,47 

zł. 

 

Ponadto: 

• Uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej 100 rocznicę III 

Powstania Śląskiego w Jaryszowie; 

• Brałem udział w spotkaniu na którym była transmisja z wpisania na listę 

niematerialnego dziedzictwa UNESCO tradycji układania Dywanów Kwietnych. 

 

Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.  

 

 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a. nadania nazw ulicom w miejscowości Ujazd (15:11), 

 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i 

Ochrony Środowiska Ewelina Wientzek. 

W związku z tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na osiedlu Piaski w Ujeździe 

sprzedał część działek budowlanych nowi właściciele zaczęli pytać o nazwę oraz numerację 

budynków przy tej ulicy. W związku z tym wystąpiła konieczność nadania nazw ulicom. 

Pierwsza z nich będzie nosiła nazwę ul. Rubinowa a druga Diamentowa.  

Przed przedłożeniem projektu uchwały do zaopiniowania przez Radę zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne, w taki sposób, że do wszystkich właścicieli działek przyległych do tych 

dróg, zostało wysłane pismo z prośbą o akceptację tych nazw bądź przedłożenie nowej 

propozycji. Nazwy te wzięły się stąd, że już tam istnieją ulice Bursztynowa, Bazaltowa, 

Krzemowa, w związku z tym nazwy te byłyby wspólne jako 1 osiedle. 

 

Radna Dorota Stanek odczytała pozytywne stanowisko Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Ujeździe. 

 

Głosowanie uchwały XL.261.2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ujazd 

(15:13) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Kamil Głowania, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek, 

Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Dorota 



Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, 

Józef Duk, Małgorzata Michalska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)  

 

Uchwała nr XL.261.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

b. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe 

oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych (15:13) 

 

Uchwała została omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej 

w Ujeździe przez Sekretarz Gminy Danutę Ogaza. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinią.  

Przewodniczący dopytał, czy to jest stanowisko z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Ujeździe i poprosił o odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, ponieważ 

obie Komisje zajmowały się tym tematem. 

Pracownik obsługi Biura Rady Magdalena Weber – Koziarska wyjaśniła, że Komisja Budżetu 

nie analizowała uchwały, tematem posiedzenia Komisji Budżetu było ustalenie wysokości 

stawek jakie zostaną wprowadzone do uchwały, która została przedłożona na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe pod obrady i do zaopiniowania. 

Przewodniczący uściślił, że uchwałą zajmowano się drugi raz, ponieważ ostatnia została przez 

Radnych wadliwie uchwalona, w takim kształcie nie mogła funkcjonować. 

Sekretarz Danuta Ogaza poprosiła o odczytanie całej treści uchwały poddawanej do 

głosowania. 

Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały. 
 

Głosowanie uchwały XL.262.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych 

Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych (15:17) 

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Dorota 

Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Barbara Matuszek, 

Kamil Głowania 

PRZECIW (3) 

Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Uchwała nr XL.262.2021 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

c. zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok (15:17) 

 

Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika Longinę Napieracz. 

Projekt był szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w 

związku z czym odczytam tylko główne zmiany. 



Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 149.000,00 zł. 

Zmniejszamy budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3.178.000,00 zł. 

Zmniejszamy wydatki o kwotę 3.183.471,85 zł i zwiększamy wydatki o kwotę 154.471,85 zł. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinią. 
 

 

Głosowanie uchwały XL.263.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania 

rodziny na lata 2022 - 2024 (15:19) 

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, 

Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Agata 

Trusz, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Uchwała nr XL.263.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. (15:19) 

 

Projekt uchwały omówiony został przez Skarbnika Longinę Napieracz.  

W wieloletniej prognozie finansowej zmniejszamy dochody i wydatki o kwotę 3.032.398,15 zł, 

wynik, przychody, rozchody i dług nie ulegają zmianie. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinią. 

 

Głosowanie uchwały XL.264.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

2021 rok (15:21) 

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, 

Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Agata 

Trusz, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Uchwała nr XL.264.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 



e. ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego 

(15:21) 

 

Projekt uchwały omówiony został przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Ujeździe Piotra Przygodę. 

Stawki dla ZGKiM nie uległy zmianie z tym, że w ciągu roku będziemy próbowali zrobić 

korekty z tego względu, że minimalne wynagrodzenia dla pracowników się zmieniają, ceny 

ciągle rosną więc będziemy to korygować na bieżąco. 

 

Głosowanie uchwały XL.265.2021 w ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego (15:23) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Dorota 

Stanek, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Monika Szarf, Barbara 

Matuszek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Józef Duk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Uchwała nr XL.265.2021 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 

Ad. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2022 rok. (15:23) 

 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej (15:23) 

Projekt budżetu przestawiła Skarbnik Longina Napieracz. Projekt był szczegółowo 

analizowany podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki i na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Stałych. 

Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 40.740.371,94 zł. 

Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 41.403.141,73 zł, 

Ustala się deficyt w wysokości 662.769,79 zł, 

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.146.769,79 zł, 

Ustala się rozchody w kwocie 1.484.000,00 zł, 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.207.724,79 

zł, 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 

78.000,00 zł, 

Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości 55.000,00 zł, 

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł, 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 

wysokości 4.593.046,00 zł, 

Ustala się dochody i wydatki, na które planuje się otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa 

w wysokości 254.000,00 zł, 

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów 

publicznych w wysokości 3.236.934,00 zł, 

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 3.696.000,00 zł, 



Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 

328.354,71 zł, 

 

Ponadto upoważnia się burmistrza do: 

- zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.207.724,79 zł,  

- do wykonania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia                                  

i wynagrodzenia ze stosunków pracy, 

- do dokonania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz 

- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku 

prowadzącym obsługę rachunku podstawowego. 

 

Przewodniczący dodał, że zarówno do projektu budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej 

otrzymano pozytywne opinie z RIO. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię, w której odniosła się do uwagi 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie funduszu sołeckiego, aby przeanalizować 

wskazane w załączniku nr 6 przedsięwzięcia, między innymi Olszowa dział 921 kultura                             

i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 

paragraf 6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 10.000,00 zł pod kątem spełnienia wymogów cytowanego artykułu 2 

ustęp 6 i ewentualnie doprecyzować je.  

Należy mieć na uwadze, że artykuł 5 ustawy, ustęp 11 ustawy o funduszu sołeckim obliguje 

radę gminy, aby uchwalając budżet odrzuciła wniosek sołectwa w przypadku gdy zamierzone 

przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w artkule 2 ustęp 6 lub 7. 

Odnosząc się do powyższego wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu                                        

o przeanalizowanie wskazanego w załączniku nr 6 przedsięwzięcia, realizowanego w ramach 

funduszu sołeckiego, a dotyczącego planowanego wydatku w formie dotacji na remont 

zabytkowego ołtarza w Olszowej pod kątem spełnienia wymogów artykułu 2 ustęp 6 ustawy z 

dnia 21 lutego 2016 roku o funduszu sołeckim zgodnie, z którym środki funduszu przeznacza 

się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 

życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy i ewentualne odrzucenie wniosku 

sołectwa w trybie artykułu 5 ustęp 11 wyżej wymienionej ustawy. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem burmistrza Ujazdu komisja uznaje, iż przedmiotowe 

zadanie jest zadaniem własnym gminy zgodnym ze strategią rozwoju gminy i niewątpliwie 

służy poprawie życia mieszkańców. 

W wyniku głosowania projektu budżetu na 2022 rok został zaakceptowany jednogłośnie, radni 

nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu. 

 

Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Burmistrz Ujazdu podziękował pani Skarbnik za przygotowanie uchwały, oraz kierownikom i 

dyrektorom za ich wyrozumiałość. Dziękuję również radnym, sołtysom, mieszkańcom, 

działaczom. Podkreślił, że od początku kadencji są podejmowane starania, aby środki były w 

miarę możliwości równomiernie wydawane w każdej miejscowości. Zależy nam na tym, aby 

mieszkańcy zauważali, że się dużo dzieje na terenie Gminy. A aby się dużo działo to trzeba 

dużo środków przeznaczać na inwestycje. Jako jeden z liderów inwestycji w województwie 

opolskim w przyszłym roku też będziemy przeznaczać co najmniej te 11.000.000,00 zł na 

inwestycje. A myślę, że nawet ta suma trochę wzrośnie, dostaliśmy dobre informacje z Urzędu 

Marszałkowskiego o zwiększonym dofinansowaniu na rewitalizację rynku w Ujeździe, co nie  



jest jeszcze uwzględnione nawet w projekcie budżetu, ale otrzymamy 1.800.000,00 zł za co 

dziękuję Marszałkowi, zarządowi województwa, pani dyrektor Karinie Bedrunka. 

Przyszłoroczny budżetu jest trudny w różnych względów. Od paru lat widzimy coś takiego co 

nie powinno mieć miejsca, czyli ograniczenie dochodów samorządów, co blokuje nas z tym, 

żebyśmy mogli przeznaczać te pieniądze albo na większe inwestycje albo na różne sprawy, 

które są ważne dla każdego mieszkańca. 

Niestety widzimy też wszyscy i odczuwamy również w gospodarstwach domowych ogromny 

wzrost kosztów funkcjonowania za prąd, za gaz. Nasz przykład to oświetlenie uliczne, które w 

przyszłym roku będzie nas kosztować o 190.000,00 zł więcej niż w tym roku. Za te pieniądze 

byśmy mogli zrobić jakąś inwestycję, chodnik wybudować, zmodernizować szkołę, a musimy 

te środki przeznaczyć na oświetlenie naszych ulic, czyli na takie prozaiczne kwestie. 

Subwencja oświatowa mimo tego, że wzrasta co roku to ona wzrasta kompletnie nieadekwatnie 

do kosztów funkcjonowania oświaty i z każdym rokiem procent środków własnych budżetu 

gminy na zbilansowanie oświaty jest coraz to większe, to jest też na pewno niepokojące, ale 

oświata to jest kluczowy czynnik dla rozwoju gminy i też chcemy, żeby ona była na jak 

najlepszym poziomie tylko, że gdyby ta subwencja była adekwatna to też byśmy mogli na 

przykład większe pieniądze przeznaczać na modernizację szkół. 

Kolejna ważną kwestią nad którą zacznę pracować już teraz od środy, jest sprawa związana z 

drogami powiatowymi, bo niestety to jest niedopuszczalne, że my jako gmina Ujazd w 

projekcie budżetu, który mam nadzieję, że za chwilę radni zaakceptują przeznaczamy 

680.000,00 zł na wspólne inwestycje z powiatem. 680.000,00 zł na chodnik w Niezdrowicach, 

na chodnik w Ujeździe na ulicy Okrzei, na chodnik w Balcarzowicach na ulicy 1 Maja, na 

dokumentację projektową drogi Jaryszów – Ujazd, na dokończenie chodnika w Jaryszowie na 

ulicy 1 Maja oraz dalszy remont drogi Olszowa, Zimna Wódka. My dajemy takie środki na 

inwestycje w nie swoje nieruchomości, a właściciel tej inwestycji najpierw akceptuje te 

zadania, akceptuje tą sumę, wprowadzamy ja do budżetu, a post factum dowiadujemy się, że 

jest ograniczenie tylko do dwóch inwestycji, dokumentacji Jaryszów – Ujazd oraz dalszego 

remontu Olszowa – Zimna Wódka na kwotę 240.000,00 a my mamy w budżecie 680.000,00 zł. 

Jeśli chcemy, żeby komfort życia na terenie gminy Ujazd był jak największy to zgodnie z naszą 

zasadą, że co roku przeznaczamy duże środki na inwestycje gminne podobnie musi działać 

powiat. Niestety w ostatnim czasie widzę, że powiat który funkcjonuje w domu, który się 

rozwala, kupują nową plazmę, a nie remontuje dachu, to oczywiście kolokwialnie mówiąc, ale 

niestety to, co widzę, co się dzieje w powiecie i nowe projekty, z którymi ruszają, a mając tak 

ogromne problemy na drogach powiatowych to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i na 

pewno będziemy, już teraz w środę biorę udział w sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, gdzie 

postaram się uzmysłowić radnym powiatu, że tak jak wszyscy jeśli ktokolwiek, kto ma choć 

odrobinę stylu w zarządzaniu, skupia się przede wszystkim na tych najważniejszych zadaniach, 

a nie na jakichś takich pięknych detalach, które tak naprawdę nie poprawiają tego, co jest 

tragiczne, a tragiczne są niestety drogi powiatowe na terenie gminy Ujazd. 

Jeśli będziemy przeznaczać takie nakłady jak powiat chce na drogi gminy Ujazd, czyli te ok. 

200.000,00 zł to te nasze drogi za 200 lat będą wyremontowane. 

Na pewno ważne dla mnie, dla pani skarbnik było też docenieni pracowników gminy. Jak 

konstruujemy budżet to zawsze w pierwszej kolejności chcemy, żeby też te płace z każdym 

rokiem rosły, staramy się żeby podwyżki były zauważalne, żeby były odczuwalne. I oczywiście 

mogłyby być większe, tylko że to znowu trzeba by gdzieś ograniczyć. 

Mam nadzieję, że to będzie kolejny dobry rok dla gminy Ujazd i tak jak na początku kadencji 

obiecałem tak będę cały czas stać na straży, że gmina moich, wydaje mi się, żę państwa marzeń 

kosztuje 100.000.000,00 zł inwestując po 10.000.000,00 zł rocznie jesteśmy w stanie w krótkim 

terminie zauważyć te efekty. Jest jeszcze wiele pracy przed nami, ale wydaje mi się, że dużo 

zrobiliśmy, będziemy robić w kolejnych latach i na pewno w kolejnych jeszcze, w najbliższych 

latach we WPF – ie też są wskazane te kluczowe inwestycje, które będziemy chcieli realizować. 



 

Głosowanie uchwały XL.266.2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (15:44) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Monika Szarf, Grzegorz 

Olesz, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Paweł 

Michalski, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

 

 

Ad. 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 (15:45) 

 

Uchwałę omówiła Longina Napieracz Skarbnik Gminy.  

Wieloletnią prognozę  finansową również dokładnie przekazywałam państwu. Skarbnik 

Longina Napieracz odczytała projekt wieloletniej uchwały. 

 

Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał opinię składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej – opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię Komisji, radni nie wnieśli 

uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

 

Głosowanie uchwały XL.267.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2022 - 2028 (15:47) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Michalski, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, 

Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sebastian 

Bednarek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Józef 

Duk, Grzegorz Olesz, Agata Trusz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania. (15:47) 

Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje. Przewodniczący odczytał interpelacje 

jakie wpłynęły: 
 

- radnej Teresy Sobota z prośbą o: 

1) przegląd oznakowania dróg w Gminie Ujazd – w roku 2022 proponujemy wraz z Policją 

przegląd oznakowania wszystkich rodzajów dróg ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

oznakowanie; 

2) znak STOP w Balcarzowicach – przeanalizować poprawność ustawienia znaku STOP w 

Balcarzowicach ul. Dębowa - Zielona. 
 
 



- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) proszę, żeby Sesje i wszelkie komisje odbywały się o godzinie 8.00 – proszę o ujednolicenie 

naszych posiedzeń. W godzinach porannych mamy pełną dyspozycyjność wszystkich 

pracowników gminy i nie powinny się pojawiać takie zwłoki w odpowiedziach bo w tym czasie 

Pan Burmistrz na bieżąco będzie mógł reagować na swoich podwładnych. 

Osobiście mi to też ułatwi organizację czasu rodzinnego i zawodowego. 

2) przypomnienie tematów: 

- wodociąg Zimna Wódka ul. Szkolna i Kwiatowa – Brak odpowiedzi; 

- przystanki PKS zapowiedź naprawy i uporządkowania – Brak realizacji; 

- połamane gałęzie przy drogach gminnych – brak realizacji. 

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej. (15:51) 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej (15:52) 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Kamil 

Głowania, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Paweł 

Michalski, Agata Trusz, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

 

Protokół nr XXXIX został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Sprawy różne. (15:52) 

 

Radna Dorota Stanek zwróciła się z prośba o rozważenie możliwości dojazdu do szkoły 

Podstawowej dzieci zamieszkałych na osiedlu Piaski w Ujeździe. Z osiedla Piaski dużo dzieci 

chodzi do szkoły w Ujeździe i niestety autobus szkolny ich nie odbiera i nie przewozi do szkoły, 

dobrze byłoby umożliwić im dojazd autobusem szkolnym, który zabiera dzieci z Niezdrowic. 

Przystanek autobusowy jest zlokalizowany na ulicy Bazaltowej, więc nie ma potrzeby 

tworzenia nowego, jedynie przeanalizować trasę autobusu. Dzieci w chwili obecnej muszą się 

przemieszczać do szkoły i ze szkoły na piechotę. Ruch pojazdów jest wzmożony, a przejście 

przez most niebezpieczne. 

 

Ad. 13. Zakończenie posiedzenia. (15:55) 

 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XL sesję Rady Miejskiej.  

  

 

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna 

na stronie BIP Urzędu.   

   

  

         Protokołowała:                    Przewodniczący obrad:   

Magdalena Weber-Koziarska                       Tomasz Cichoń  

   


